
ĮVEIKTI PIRMIEJI MARŠRUTAI NAUJĄJA LAIPIOJIMO SIENELE

2017-01-14

 2016 m. pabaigoje Šiaulių jaunųjų turistų centro sportinio turizmo grupių  mokiniams
sukurta nauja edukacinė aplinka - Šiaulių „Rasos“ progimnazijos sporto salėje  įrengta laipiojimo
sieną.  Laipiojimo  sieną  įrenginėjo  Šiaulių  jaunųjų  turistų  centro  mokytojai  Saulius  Kelmelis,
Rolandas  Šidlauskas,  ūkio dalies  vedėja Dainius  Sutkus.  Vertingų patarimų ir  pagalbos  suteikė
laipiojimo uolomis entuziastas Darius Gelažius, bendradarbiauta ir su Klaipėdos laipiojimo centro
atstovais.  O 2017 m.   sausio  14 d.  įvyko  pirmosios  varžybos,  kurių  dalyviams  teko įveikti   ir
maršrutą  laipiojimo  siena,  įmituojantį  laipiojimą  uolomis.

Laipiojimas  uolomis  -  unikalus  sportas.  Istoriškai  jis   buvo  alpinistų  pasiruošimo
kalnų žygiams dalis. Šiandien – savarankiškas sportas, turintis savo tarptautinę federaciją, kurios
dėka yra įrašytas į Olimpinių sporto šakų sąrašą.  Kadangi Lietuvoje kalnų nėra, laipiojimo uolomis
mėgėjai, įgūdžius įgyja ir tobulina specialiose laipiojimo sienose. Tad nuo šių metų  Jaunųjų turistų
centro  mokiniams  atsiveria  naujos  saviraiškos  galimybės,  kurias  išbandyti  turėjo  galimybę   ir
varžybų „Kalnų taurė 2017“ dalyviai.  Turizmo grupių mokiniai  varžėsi vaikų ir jaunių amžiaus
grupėse.   Jauniams teko įveikti 4 etapus, kuriuose jie atliko įvairius sportinio turizmo elementus.
Tai - kopetėlės, oro perkėla, pakilimas “žumarais“, kitos kliūtys ir naujovė - maršrutas laipiojimo
siena.  Mokiniai  kliūtis  įveikinėjo  eidami  ryšiu.  Šioje  grupėje  nugalėjo  Kornelija  Petkutė  ir
Kristionas  Žalys,  mokytojo  Rolando  Šidlausko  mokiniai.

Vaikų amžiaus grupėje sportininkai varžėsi individualiai. Trasą sudarė  iš du etapai:
kliūčių  ruožas  ir  laipiojimo  maršruto  įveikimas  laipiojimo  sienele.  Dalyviams  labai  patiko  lipti
naujaja laipiojimo sienele. Kliūčių ruože laukė oro perkėla, pakilimas ir nusileidimas,  traversas,
buomas,  pelkė.  Berniukų  grupėje nugalėjo Rokas Valatkevičius,  antras  liko Martas  Gaščiūnas,
trečias – Rokas Šarūnas Vasiliauskas. Mergaičių grupėje nugalėjo Ugnė Šidlauskaitė,  antra  buvo
Urtė Daškeviiūtė,trečia -  Alina Jarušaitė.                                                                                           

Po  varžybų  niekas  neskubėjo  namo.  Dalyviai,r  žiūrovai,  mokinių  tėvai  dar  galėjo
išbandyti „pasiskraidymą ore“,  svarbiausia - palaipioti sienelės sudėtingesnėmis trasomis, kur jau
reikalinga draugo sauga, pasiekti salės palubėje esančią oro perkėlą.
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